
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA: 

☐ za priključitev na distribucijski sistem toplote.

☐ informacija o možni priključitvi na distribucijski sistem toplote.

Za objekt/stavbo 

Ulica: _________________________ H. št.:________ Poštna št.:______________ 

Kraj: ______________________________ Etaža: _________________________ 

Katastrska občina: ________________________ Št. parcele: _________________ 

Vrsta objekta/stavbe 

☐ Stanovanjska ☐ Poslovna ☐ Poslovno-stanovanjska ☐ Drugo

Namen uporabe toplote 

☐ Ogrevanje prostorov (OGP)

☐ Priprava sanitarne tople vode (STV)

☐ Ogrevanje in priprava sanitarne tople vode (OGP in STV)

LASTNIK OBJEKTA/STAVBE 

☐ Fizična oseba

Ime in priimek: _____________________________________________________ 

Naslov lastnika: ____________________________________________________ 

☐ Pravna oseba

Naziv družbe: ______________________________________________________ 

Sedež družbe: _____________________________________________________ 

Zastopnik družbe: ___________________________________________________ 

Vlagatelj 

Ime in 

priimek: 

_________________________ 

Datum: _________________________ 

Podpis: _________________________ 

Ekoenergo, celostna 
energetska oskrba, d.o.o. 

Tivolska cesta 48 

1000 Ljubljana, Slovenija 

ID št. za DDV: SI56300697 
Matična številka: 

2054566000

Osnovni kapital: 

1.000.000,00 EUR 

TRR: SI56 2900 0005 0489 
812 (UniCredit Banka 

Slovenija d.d., BIC: 
BACXSI22)

Okrožno sodišče Ljubljana 



OBVEZNE PRILOGE 

Na podlagi SPLOŠNIH POGOJEV za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega 

omrežja, ki so dostopne na spletnem portalu PIS, je potrebno k vlogi za spremembo 

priključne moči predložiti naslednje dokumente: 

• dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), projekte za

izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih del (PID) internih toplotnih naprav

(radiatorsko ogrevanje, talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje, …),

• projekte (DGD ali PZI) toplotnih postaj,

• projekte (DGD ali PZI) priključnega voda,

• dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta,

• soglasje lastnikov objekta ali delov objekta za priključitev (v primeru

priključitve večstanovanjskega objekta je potrebno zbrati soglasja etažnih

solastnikov).

Poleg naštetih dokumentov lahko za potrebe izdaje soglasja distributer z 

obrazložitvijo zahteva tudi druge dokumente. 

Za izpolnjevanje popolne vloge je potrebno predložiti vse naštete dokumente sicer 

se vlogo obravnava, kot nepopolno.  

Okrožno sodišče Ljubljana 
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Za obdelavo vaših osebnih podatkov, vas vljudno naprošamo, da nam v 
skladu s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov posredujete 
izpolnjen in podpisan GDPR obrazec, ki se nahaja na spletni strani podjetja 
Ekoenergo.
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